Årsmöte för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan

Datum

20 april 2013

Plats

Missionskyrkan, Uppsala

§1

Mötets öppnande

Ordförande Birgitta Westlin öppnar mötet
§2

Upprop och fastställande av röstlängd

Deltagarna presenterade sig och närvarolista sammanställdes. (Bil 1)
§3

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet godkänner utlysandet som stadgeenligt.
§4

Val av mötesordförande

Till mötesordförande väljs Åsa Jonsson.
§5

Val av mötessekreterare och justeringskvinnor, tillika rösträknare

Till mötessekreterare väljs Helen Lugner. Till justeringskvinnor tillika rösträknare väljs Lotten
Sundin-Björk och Emma Hedlundh.
§6

Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse läses upp av Birgitta. Årsmötet informeras också om att Forum blivit
remissinstans till nya handboksförslaget samt att Forum för närvarande har ca 200
medlemmar. Årsmötet beslutar att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna med justering av årtalet för försäkringskassans rapport som ska vara 2011
istället för 2012.
§7

Revisionsberättelse

Helen Lindström föredrar revisionsberättelsen. Ett klargörande görs kring posten för
styrelsens resor. Den höga siffran beror på att den tidigare styrelsen träffades under våren 12 istället för hösten -11 och handlar därför inte om någon faktisk kostnadsökning.
Revisionsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna. I kassan fanns vid årsskiftet
50.106:Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§9
Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgift
Helena redogör för budgetförslaget. Efter att ha diskuterat medlemsantal och beräkning av
kommande medlemsavgifter biföll årsmötet ett yrkande om att i budgetförslaget ändra
intäkter av medlemsavgifter från 15 000 kr till 20 000 kr, och höja kostnaderna för styrelsens
resor till 10 000 kr samt övrigt till 2500 kr.
§10

Val av ordförande

Till ordförande på ett år väljs Maria Ottensten, Göteborg. (Nyval)
§11

Val av kassör

Till adjungerad kassör på ett år valdes Gunilla Jansson, Härnösands stift
§12

Val av övriga ledamöter

Till ledamöter väljs
Lis Carlander, Lunds stift, 1 år
Evelina Hermansson, Härnösands stift, 1 år

nyval
nyval

Maria Rengård Sivertsson, Uppsala stift, 1 år
Malin Viklund, Skara stift, 1 år
Pernilla Parenmalm, Linköpings stift, 1 år
Rebecka Gustafsson, Göteborgs stift, 2 år

omval
omval
omval
omval

Helen Lugner, Härnösands stift
Selma Haraldsdottir, Uppsala stift

kvarstående
kvarstående

§13
Val av revisorer samt en ersättare:
Till revisorer väljs Helena Lindström och Eva Noréus.
Till revisorsersättare väljs Maria Klasson Sundin
§14
Val av valberedning
Till valberedning väljs Kerstin Strömberg (omval), Ylva Leitzinger (omval) och Jenny Ahlen
(nyval). Kerstin Strömberg väljs till sammankallande.
Avbrott för kaffe

§ 15

Motioner och propositioner

Inga motioner eller propositioner har inkommit

§ 16a

Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte

Årmötet beslutar att förlägga nästa årsmöte i samband med kvinnokonferensen Nordiskt
Forum i Malmö 12-15/6 2014.
Årsmötet gav som förslag till styrelsen att undersöka möjligheten att förlägga årsmötet 2015
till Umeå, som ett samarrangemang mellan Luleå och Härnösands stift.

§ 16b

Övriga frågor

Årsmötet samtalar fritt kring Forums uppgifter, om dess utmaningar och möjligheter och ger
utifrån detta samtal i uppdrag till styrelsen att:
Fundera vidare kring nyrekrytering och information om Forum och dess verksamhet. Ett
förslag är att skicka ett välkomstmejl till nyprästvigda. Det är också viktigt att noga reflektera
kring de syftesord Forum använder i sin information.
Se över kontakten till de stift som inte har lokalavdelningar – kanske kan kontaktpersoner
”sidekicks” från s k vänsstift vara en möjlighet?
Utvärdera års- mötet och konferensen – via mejl från årsmötesdeltagarna till styrelsen eller
med hjälp av Bilda.
Att till biskoparna påtala det allvarliga med att arbetslösa präster eller präster ”mellan
tjänster” faller ur och inte finns kvar i adresslistor eller får inbjudningarna till
fortbildningsdagar och prästmöten. Forum anser att det måste upprättas ett system som
ger större trygghet.
Jobba på att Forum Riks ska få ett nationellt anslag.
Ang remissuppdraget om handboksförslaget – Forum i Göteborg kommer att ha dagar i höst
för att jobba med liturgiska texter. Kan Forums övriga medlemmar bjudas in till dessa dagar?
Aktivt bevaka förslagen inför kommande ärkebiskopsval.
Att bevaka rapport från SEK:s årmöte kring förslag om att göra ett uttalande till Sveriges
riksdag m fl. ang. Reva-projektet (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) apropå senaste.
Som medlemsorganisation i SEK ställer sig Forum bakom ett sådant upprop.

§ 17

Avslutande

Ordförande avslutar årsmötet och tackar alla närvarande
Uppsala den 20 april 2014

Åsa Johansson
Ordförande

Helen Lugner
Sekreterare

Lotten Sundin-Björk
Justerare

Emma Hedlundh
Justerare

